
Domingo 
09:30h — Escola Bíblica Dominical 
10:30h — Louvor e pregação da Palavra 
16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo 
19:00h — Culto (O último domingo é Evangelístico) 
Terça-feira 
15:00h — Reunião de oração com as Senhoras da Igreja 
Quarta-feira 
19:30h — Louvor e pregação da Palavra 
Sexta-feira 
19:30h — Reunião de oração da Igreja 
Sábado (Primeiro) 
19:00h — Reunião da Juventude 

P r o g r a m a ç ã o  s e m a n a l  N o t í c i a s  d a  I g r e j a  

A MENTIRA 
No Brasil, as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) 
têm mostrado ao vivo e em cores uma das piores chagas da 
humanidade – a mentira. A primeira mentira aconteceu no 
jardim do Éden, há milhares de anos. Eva trocou a verdade 
do Criador pela palavra do diabo, o “pai da mentira”. De lá 
para cá, os homens, atingidos mortalmente por essa chaga 
maldita, assimilaram a idéia de que é possível obter vanta-
gens desse modo.  
A mentira é uma constante na vida do homem. Aquele que 
diz nunca haver mentido, está mentindo. A mentira é abo-
minável sob todos os aspectos. Quem ama a verdade, odeia 
a mentira. Como “um abismo chama outro abismo”, como 
diz a Bíblia, a mentira nunca vem só. O mentiroso, não 
raro, é injusto e desonesto em seus negócios.  
Mente o cônjuge adúltero, e comete dois graves pecados; 
empresários mentem a seus clientes; alunos mentem aos 
professores; os namorados faltam com a verdade de forma 
recíproca; mentem os empregados a seus patrões; os moto-
ristas mentem aos guardas de trânsito; há mentiras nas 
declarações do imposto de renda; homens públicos mentem 
aos eleitores e nos fóruns investigativos. As autoridades 
deveriam falar sempre a verdade, ainda que tal conduta lhes 
causasse algum tipo de prejuízo. Numa inversão de valores, 
muitos preferem garantir a posse dos bens materiais, a 
exemplo de dinheiro em contas bancárias no Exterior, a 
defender a própria honra falando a verdade. Que honra? 
Apesar das evidências e dos flagrantes, continuam com um 
largo sorriso diante das câmaras, com seus colarinhos bran-
cos impecáveis.  
Há homens que só falam a verdade? A Bíblia diz que “Deus 
não é homem, para que minta”; “Sempre seja Deus verda-

deiro, e todo o homem mentiroso” (Nm 23.19; Rm 3.4), um 
contraste entre a verdade de Deus e a mentira dos homens. 
A Bíblia registra algumas mentiras e suas conseqüências: 
1- Ananias e Safira mentiram aos apóstolos no caso da 
venda de uma propriedade. Entregaram apenas uma parte 
do dinheiro: “Não mentiste aos homens, mas a Deus”, 
disse-lhes Pedro. O casal pagou com a vida, não pelas mãos 
do apóstolo, mas de Deus (At 5.1-11).  
2- Com receio de ser morto, Abrão disse aos egípcios que 
Sarai, sua mulher, era sua irmã. Olhou para as circunstân-
cias e não para Deus. A mentira lhe rendeu vários proble-
mas, culminando com sua expulsão do Egito (Gn 12.10-20).  
3- O rei Davi praticou horrendo pecado de adultério e ainda 
foi autor intelectual da morte do marido traído, Urias, a 
quem mentiu. As conseqüências foram desastrosas (2 Sm 
11.1 – 12.1-14).  
4- Acã faltou com a verdade ao retirar dos despojos uma 
capa, duzentos siclos de prata e cinqüenta siclos de ouro. 
Pagou com a própria vida pelo desatino (Js 7.1-26).  
O mentiroso é um anticristo, porque Cristo é a Verdade. 
Jesus declarou sem meias palavras que os que mentem são 
filhos do diabo, homicida desde o princípio, mentiroso e pai 
da mentira (Jo 8.44).  
O cristão tem compromisso com a verdade. Deus recomen-
da que deixemos a mentira e falemos a verdade (Ef 4.25).  
Como nos ensinou o Senhor Jesus, seja assim o nosso falar: 
“Sim, sim; não, não, porque o que passa disso é de proce-
dência maligna” (Mt 5.37).  
Os mentirosos não temem a Deus nem atentam para o que 
está escrito na sua Palavra, pois o fim dos mentirosos “será 
no lago que arde com fogo e enxofre” (Ap 21.8).  

Pr. Airton Evangelista da Costa 
Todos os últimos domingos às 17:00h você pode 
participar do evangelismo pessoal, chegue mais cedo 
para o culto evangelístico e distribua folhetos convi-
dando pessoas para o culto. 

Ajude a assistência social, traga alimentos não pere-
cíveis para a formação de cestas básicas. Todo pri-
meiro domingo do mês, campanha do quilo e consa-
gração dos alimentos. 

Participe da campanha para aquisição do imóvel da 
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº 
125005-1, Ag. 279-8. 
Alvo: Comprar imóvel até o final do contrato em Março/2007 

Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remé-
dios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou 
Gregório.  

O B R A  M I S S I O N Á R I A  

• 1º Domingo e 1ª Quarta (04/06 e 07/06) - Celebração da Ceia do 
Senhor. 

• Todos os domingos 18:00h - oração pela igreja e pelo pastor. 
• Sábado, 03/06, 19:00h - Culto Jovem. 
• Sábado, 10/06, 18:00h - Culto da União Feminina. 
• Domingo, 11/06, 14:00h - Reunião de liderança. 
• Domingo, 11/06, 17:00h - Reunião da União Feminina. 
• Domingo, 11/06, 17:30h - Reunião do Evangelismo. 
• Sábado, 24/06, 09 às 12:00h - Consagração e Jejum do Elos da 

Amizade. 
• Sábado, 24/06, 16:00h - Desperta Débora. 
• Sábado, 24/06, 16:30h - Evangelismo nas ruas. 
• Domingo, 25/06, 16:30h - Evangelismo nas ruas. 
 
Em todos os domingos de Ceia de Senhor, entregamos nossas 
ofertas em alimentos para confecção de cestas básicas. Participe! 
Não deixe também de se engajar no Projeto Traga um Amigo! 
Convide alguém para os nossos cultos! 

Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas cívil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéia Vilela atende 
todo 1º domingo do mês De 14:00h às 17:00h. Inscreva-se, deixando seu nome e telefone na secretária eletrônica da Igreja. Tel.: 3890-3867 

O B R A  S O C I A L  

A r t i g o  d o  m ê s  

 
 
 

A  s u a  f a m í l i a  e m  S ã o  C r i s t ó v ã o  

Palavra Pastoral 

Endereço: Rua São Cristóvão, 516 lj 2 e 3 — CEP 20940-000 
São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ — Tel / fax.: 3890-3867 
Web Site: http://www.invsc.org.br email: invsc@invsc.org.br 
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O SIMBOLISMO E OS PERIGOS DO PIERCING E DA  TATUAGEM 
1. A tatuagem pode ser um sinal de propriedade e pacto místico - No oriente (China, Japão), a tatuagem estava vinculada às divindades 
configuradas no símbolo. Os líbios tatuavam-se para a deusa Neit, os egípcios para Atargatis e na Síria para deuses diversos.” “Na 
antiguidade, a tatuagem associava-se ao culto dos deuses-demoníacos e era praticada durante ritos dedicados por feiticeiros. O sangue 
que brotava das feridas, o qual, segundo criam, levava consigo os espíritos malignos.” ‘Dá idéia de consagração.” O pacto era feito para 
se incorporar a entidade do desenho: escorpião, demônios (I Co 10.20-21).  
2. A tatuagem pode identificar o grupo e ser usada como talismã - Na Polinésia identificava o clã e a hierarquia. Na Europa do séc. XVII 
ela passou a ser propagada pelos marujos como talismã, distinguindo-os dos demais. A mafia japonesa, yakuza, surfistas, metaleiros, 
presidiários, fazem o mesmo. Os nazistas tatuavam judeus para ofenderem sua fé (1 Co 3.16-17; 6.19-20; 1 Ts 5.5).’ 
3. A tatuagem pode expressar anarquismo e rebeldia - A onda atual, que inclui o piercing, vem dos hippies e punks e da influência do 
rock pesado. Essa herança comunica rebeldia a Deus, à família e às autoridades. Defende a liberdade sexual e a Nova Era (Ef 5.6-13; 1 
Ts 5.22; Cl 3.17; 2.6). 
OS PERIGOS DA TATUAGEM E A BÍBLIA 
Este estudo fala apenas da origem da tatuagem. Muitos a usam por razões próprias (ICo 8.9; Rm 14.12). Mas, há riscos de contrair o 
vírus HIV, hepatite, infecções bacterianas e virais. “...e escrita de tatuagem não porei em vós” (A Torá - tradução judaica). “Não façam 
cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos” (Lv 19.28 - NVI - Nova Versão Internacional da Bíblia). 
O SIMBOLISMO E OS PERIGOS DO PIERCING 
A revista Época de 25/02/2002 aponta diversos perigos do piercing: Língua - Pode provocar fendas nos dentes e infecção geral. 
Sobrancelha - Inchaço e dor impedem a higienização correta do local e abre caminho para infecções. Umbigo - A pele pode ficar 
irritada com reações alérgicas. Nariz - Danifica os vasos sanguíneos e produz cicatrízes 
Em Ex 21.6 perfurar a orelha simbolizava um pacto de escravidão. Roland de Vaux, ex-diretor da École Biblique de Jerusalém, diz: “As 
leis antigas da Mesopotântia presumem que o escravo seja marcado, conto uma rês, com uma tatuarem um estigma feito com ferro em 
brasa ou ainda com unta etiqueta presa a seu corno (Dt 15.17). ...Sinal de identidade, como as tatuagens dos cultos helenísticos. 
UM SINAL DE ESCRAVIDÃO 
Deus aprovaria algo que chega a mutilar o templo do Espírito Santo? Veja o alerta que a Bíblia faz em Cor 3.16-17. Existe a tese de que 
os locais mais perfurados estejam relacionados à salvação e que, como certos adornos, o piercing constitui uma tranca que aprisiona a 
alma (Ez 13.18-2 1). Um sinal visível de escravidão espiritual. Leia os textos abaixo, faça sua própria avaliação e tire suas conclusões:  
1. Nariz - fôlego devida (Gn 2.7; 7.22-24; Is 2.22, 42.5; Ec 3.19, 21) 2. Boca - confissão (Rm 10.8-9;IJo 1.9; Mt 15.18;21.16; Tg 3.10; 
Pv 21.23) 3. Sobrancelhas (olhos) - mente (Mt 6.22-23; Ef 1.17-18, 4.18; II Co 4.4) 4. Orelha - ouvir e crer (Rm 10.14-18; Hb 3.15; Is 
6.10; Jr 17.23; Ap 3.6) 5. Umbigo (ventre) - sede da vida (Jo 7.38-39; 4.14; Fp 3.19; Riu 16.18)  
O CRISTÃO DEVE USAR PIERCING OU TATUAGEM? 
O  pluralismo corrói insidiosamente o cristianismo. Para muitos o piercing e a tatuagem é apenas uma questão cultural. Entretanto, “o 
Evangelho nunca é o hóspede da cultura; ele é sempre seu juiz e redentor,” pois parte dela é demoníaca. O cristão está na contra-mão (Tg 
4.4; 1 J0 2.15; Rm 12.1-2). Que prática você deve rejeitar?  
1. Se traz escândalo ou fere a consciência alheia (Mt 18.7; Rm 14.21) 2. Se deforma a dignidade humana (II Cor 4.2;Cl 3.17; 1 Cor 6.12) 
3. Se a natureza da prática dá lugar à carne, envolve magia, ocultis-mo, idolatria, exploração, malignidade (Gl 5.13;Cl 3.17;IPd 1.14-25) 
4. Se apresenta alguma aparência do mal (1 Ts 5.22; Ef 5.8; Mt 5.13-16) 5. Se viola a autoridade dos pais, pastor, governo (Rm 13.2; Tt 
1.9-10) 6. Se traz dúvidas ao coração ou à consciência (Rm 14.22; 1 Jo 3.20) 7. Se não traz edificação ou a glória de Deus (1 Cor 6.19-
20; 10.23)  
Para J.R. Stott “somos diferentes de tudo no mundo que não é cristão e esta contra-cultura cristã é a vida do Reino de Deus.” Por fim, 
H.R. Niebuhr apresenta Cristo como o transformador da cultura. 
É VERDADE QUE A VOZ DO POVO É A VOZ DE DEUS? 
A Moda, a Liberdade e a Cultura da Imagem - Fausto Rocha responde: A voz do povo não é a voz de Deus,  o povo que gritou: Fora com 
este (Jesus). Crucifica-o! (Lc 23.18-23) Não é porque bilhões de moscas visitam o lixo diariamente que você fará o mesmo. A realidade 
virtual explorada nos veículos culturais (TV internet, cinema e a arte), comandada por inteligência artificial transformou-se na própria 
cultura. Dita a moda, valores e padrão de vida, aversos a Deus. As perguntas abaixo guiarão você: 
1. Isto prejudicará outros ou fará mal ao meu corpo? (1 Cor 8.9-13) 2. Em meu lugar, o que faria Jesus? (1 Pd 2.21;I Jo 2.6;C1 2.6;Jo 
13.15) 3. Posso testemunhar da minha fé enquanto faço isso? (1 Pd 3.15) 4. Minha consciência terá paz se eu fizer assim? (ITm 1.19;I Jo 
3.10) 5. Meu pastor está de acordo com essa atitude? (Hb 13.7,17; Rm 13.2)  
Conforme a confissão de Westminste, “Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória Dele e pa-ra a 
salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura ou pode ser lógica e claramente deduzido dela.” 
Mas e os brincos? Como lidar com os brincos? Os brincos são uma espécie de adorno adotado desde os tempos do Senhor e a Bíblia não 
fala nada sobre as perfurações feitas pelos brincos. Além disso, um brinco passa desapercebido quando está na orelha de alguém, já não 
acontece o mesmo com um piercing, e talvez esse seja um dos motivos dele ser colocado: preencher a falta de algum vazio dessa pessoa, 
que precisa de um "chamativo" para ser vista pela sociedade, quando na verdade o que ela precisa mesmo é de buscar mais de Deus em 
alguma área da sua vida para preencher esse vazio. 
Dados colhidos no livrete  FERRAMENTAS “Combatendo Seitas e Heresias II” Transcultura editora.  
CENTRO APOLOGÉTICO CRISTÃO DE PESQUISAS - CACP  



A n i v e r s a r i a n t e s  d o  M ê s   E b d — a d u l t o s  
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a cada 
domingo às 09:30h para estudar e debater os 
ensinos bíblicos. 
Estudo atual: Estudo panorâmico do 
Novo Testamento 
Temos também uma turma especial para 
novos convertidos já batizados. Participe! 
Se deseja se batizar, participe da turma  de 
Batizandos. 
Os Batismos são sempre no último domingo 
de cada mês e a turma começa no primeiro 
domingo. 

. Telefone da “Besta” - Uma 
companhia telefônica do Catar 
leiloou um número de telefone 
raro por 10 milhões de riales 

(cerca de 3 milhões de dólares). 
Oito compradores participaram do 

evento para tentar levar o número 666-666-6, 
tido como raro por ser formado pelos mes-
mos dígitos que o número da besta.  
O valor arrecadado com a venda deverá ser 
doado a uma organização médica para custe-
ar um projeto de serviços de saúde para os 
habitantes das regiões desfavorecidas do 
Catar. O nome do ganhador não foi revelado 
por questões de segurança.  
. Padre Pinto I - Depois de servir a Igreja 
Católica por 33 anos, o padre José Pinto, 59 
anos, decidiu tornar-se pai-de-santo. Ele 
procurou o terreiro Ilê Axé Ominidê, na 
Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, 
para iniciar sua preparação.  
O padre José Pinto deu início aos rituais de 
iniciação no candomblé começando com a 
raspagem da cabeça e das sobrancelhas. “Eu 
sou assim, quando era padre, me doava 
totalmente ao catolicismo. A Igreja me 
expulsou, e agora eu descobri que tenho 
vocação para pai-de-santo”, conta.  
O pároco deixou a igreja no início deste ano 

depois de perder a função do bairro da 
Lapinha. Os motivos foram as inusitadas 
formas de celebrar as missas, introduzindo 
elementos do candomblé e fantasias.  
. Padre Pinto II - A vida do polêmico padre 
Pinto é marcada por desentendimentos na 
área das religiões. Após ter sido expulso da 
Igreja Católica, e iniciar-se no candomblé, 
ele decidiu não mais freqüentar o terreiro de  
Ilê Axé Omi-Nidê, em Salvador, após ter 
discutido com a líder espiritual do local.  
Ainda no mês de Maio, o ex-padre visitou 
uma boate gay acompanhado por um amigo, 
onde teria desmaiado. Segundo testemunhas, 
ele teria consumido cerveja e outras bebidas 
alcoólicas e acabou desmaiando, sendo 
levado para o Hospital Português, na Barra, 
em Salvador. O religioso recebeu alta no no 
dia seguinte após ter sido medicado. 
. Da Vinci - Para refutar a idéia de que Jesus 
teria se casado e formado uma família, 
amplamente difundida no livro de Dan 
Brown (O Código Da Vinci), a Igreja Batista 
Central, em Fortaleza, liderada pelo pastor 
Armando Bispo, promoveu uma série de 
palestras entre os membros da comunidade. 
"Não tenho preocupação de atacar. O nosso 
intuito é educar o povo evangélico quanto à 
autenticidade da Bíblia e à idoneidade da 

pessoa de Jesus", disse o pastor. Intitulada 
“Bíblia, o Código da Vida”, a meta é esclare-
cer a população sobre os fatos cristãos detur-
pados na obra de Brown. 
Segundo Armando Bispo, a publicação foi 
baseada em livros gnósticos, documentos 
escritos por desconhecidos, encontrados no 
Egito há 61 anos e escritos a partir do ano 
150 depois de Cristo. "A intenção seria negar 
que Jesus fosse Deus”, explica. 
. Disputa de poder - O pastor Carlos Henri-
que Serafin, acusado de abusar sexualmente 
de fiéis que freqüentavam a Igreja Missão 
Mundial Peniel, se apresentou no sétimo 
Distrito Policial de Vila Hauer, no estado do 
Paraná. Ele é acusado por pelo menos seis 
mulheres de fazer "orações" diretamente em 
seus ouvidos e boliná-las, sobre o pretexto de 
que as orações "serviriam para tirar  demô-
nios do corpo" destas mulheres.  
Em seu depoimento à polícia, o pastor negou 
todas as acusações. Ele alegou que pode 
haver disputa interna pelo comando da 
igreja, já que um das vítimas 
seria parente de outro pastor. 
Serafin disse ainda que suas 
orações são públicas e não 
existe cultos "reservados" para 
esta prática.  

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

02 Monica Silva 
08 Dermival Felix 
11 Rafael Rodrigues 
11 Arlette Moreira 
12 Deolinda Martins 
13 Henri de Alencar 
13 Adriana Loureiro 
13 Maria Eliane Campe-

ão 
13 Pedro Rodrigues 
14 Fábio Fortunato 
14 Ilda Baptista Vilela 
15 Jéssica Rocha 
15 Alex Oliveira Moura 
16 Valmir da Silva 
17 Adriana Santos Rosa 

18 Annelize Rodrigues 
19 Jair dos Santos 
20 Ivan  Henriques 
21 Pedro Mesquita 
22 Elsa Rodrigues 
29 Larissa Ferreira 
30 Angela Teixeira 

A n i v e r s á r i o s  d e  c a s a m e n t o  
Marieta e João 6  

Mário e Maria Eliane 12 
Monica e Vitor 13 

E b d — J o v e n s  
Escola bíblica especial para os jovens. 
Ela se reúne nos mesmos horários da 
EBD  e usa o mesmo livro, mas trazendo 
linguagem jovem e incentivando o 
debate. Para jovens a partir de 13 anos. 

POR QUE IR À IGREJA? 
 
Um freqüentador de Igreja escreveu para o editor de um jornal e 
reclamou que não faz sentido ir à Igreja todos os domingos. 
"Eu tenho ido à Igreja por 30 anos", ele escreveu, "e durante este 
tempo eu ouvi uns 3.000 sermões." "Mas por minha vida, eu não 
consigo lembrar nenhum si quer deles... Assim, eu penso que estou 
perdendo meu tempo e os Padres e Pastores estão desperdiçando 
o tempo deles pregando sermões!" 
Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna "Cartas ao 
Editor", para prazer do Editor em Chefe do jornal. Isto foi por 
semanas, recebendo e publicando cartas no assunto, até que al-
guém escreveu este argumento: 
"Eu estou casado já há 30 anos. Durante este tempo minha esposa 
deve ter cozinhado umas 32.000 refeições. Mas, por minha vida, eu 
não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma destas 32.000 
refeições. Mas de uma coisa eu sei ... Todas elas me nutriram e me 
deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho.  

Se minha esposa não tivesse me dado 
estas refeições, eu estaria hoje fisica-
mente morto. Da mesma maneira, se eu 
não tivesse ido à Igreja para alimentar 
minha fome espiritual, eu estaria hoje 
morto espiritualmente." 
A Fé vê o invisível, acredita no inacredi-
tável, e recebe o impossível! Graças a 
Deus por nossa nutrição física e espiritu-
al! 

Autor desconhecido 

R e f l e x ã o  
1– De Júpiter - At 19:35 
2– Hebraico - Ap 16:16 e significa Montanha de Megido 

E s c a l a  d e  s e r v i ç o  d e  I n t r o d u ç ã o  

E x e r c í c i o s  b í b l i c o s  

Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu 
nome, pois servistes e ainda servis aos santos. 
Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da 
esperança; 
para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as 
promessas. Hb 6:10-12 

1– De acordo com a tradição pagã, do onde veio a imagem da deusa Diana? 
2– A palavra “Armagedon” vem de que idioma? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  
Fermento - 1) Substância que faz o pão 
crescer. (Muitas vezes se depositava na 
farinha um resto de massa de uma fornada 
anterior, levedando assim a massa inteira 
dos pães). 2) Símbolo da difusão do reino 
dos céus (Mt 13.33). 3) Símbolo de ensi-
nos indesejáveis (Mt 16.6). 4) Símbolo da 
proliferação do mal (1Co 5.6,7).  
Festa da Lua Nova - Festa tanto religiosa 
quanto civil no AT (1Sm 20.5). Era cele-
brada no começo de cada mês, sendo 
muitas vezes mencionada no AT junto com 
o sábado (Is 1.13).  
Filisteus - Golias foi um dos mais conheci-
dos filisteus, inimigos constantes de Israel. 
(Jz 13:5)  
Filho do Homem - Expressão no AT com 
que JESUS se autodenomina no NT. Mais 
de 90 vezes, Ezequiel é chamado filho do 
homem para ressaltar a sua humanidade 
diante do DEUS onipotente (Ez 2.1). 
JESUS utilizou o termo para demonstrar 
que era o Messias prometido por Daniel 
(Dn 7.13).  
Forasteiro - No AT, não-israelita que 
habitasse em Israel, muitas vezes na pobre-
za. Mais tarde, veio designar qualquer 
forasteiro longe de casa.  
Fortaleza - Lugar de refúgio ou de defesa, 
como uma torre, uma fortificação ou uma 
colina alta cercada de defesas; desses 

locais, podiam-se rechaçar os inimigos. 
Metáfora de refúgio e de segurança (Sl 
27.1). 
Gabriel - Anjo cujo nome significa ho-
mem de DEUS ou DEUS é poderoso. 
Anunciou os nascimentos iminentes de 
João Batista (Lc 1.11-20) e de JESUS (Lc 
1.26-28). 
Gafanhoto - Migrador. Inseto muito 
agressivo. Um exército desses insetos pode 
devastar, dentro de minutos, campos 
inteiros de colheitas(Jl 1:3,4).  
Galiléia - Ampla área do norte da Palestina 
ao tempo do Novo Testamento. Nela Jesus 
cresceu, pregou e curou muitas pessoas. 
(Mt 11:1) 
Genealogia - Lista dos ancestrais ou 
descendentes de uma pessoa.  
Gentio - Termo que designa o não israeli-
ta. Judeus e gentios foram reconciliados 
com DEUS e entre si por meio de Cristo 
(Ef 2.11-22).  
Gérsom - Primeiro filho de Moisés. (Êx 
2:22) 
Getsêmani - Jardim no monte das Olivei-
ras. Foi nele que Judas traiu Jesus. (Mr 
14:32)  
Glória - Qualidade essencial do caráter de 
DEUS (Sl. 63.2); sua glória é o seu valor, a 
sua dignidade. Tudo o que há nele compro-
va ser ele digno de receber louvor, honra e 

respeito. No NT, JESUS é revelado como o 
Senhor da glória (1º Co 2.8). Na Bíblia, 
glória está muitas vezes associada a brilho 
ou esplendor (Lc 2.9).  
Glutão - Pessoa que costuma comer de-
mais.  
Gólgota - "Lugar da caveira", lugar onde 
Jesus e dois criminosos foram crucificados. 
(Mr15:22)  
Graça - Favor imerecido, benefício não 
obtido por serviços, bondade recebida 
gratuitamente. O dom maravilhoso de 
DEUS, perdão dos pecados e capacidade 
de viver com dignidade no presente e com 
esperança para o futuro. 
Hades - Palavra grega que se refere ao 
local dos mortos, à semelhança da palavra 
hebraica Seol.  
Hadassa - Nome hebraico de Ester. (Et 
2:7) 
Hanucá - Festa judaica que celebra a 
restauração do templo. (Jo 10:22) 
Hebraico - Língua em que a maior parte 
do AT foi escrita.  
Hebreu - 1) Outra forma de designar um 
israelita; descendente de Abraão. 2) Às 
vezes se refere a um grupo mais amplo, 
que inclui os não israelitas descendentes de 
Héber (Gn. 10:21-32) – como os sírios 
(descendentes de Naor), e os moabitas e 
amonitas (descendentes de Ló).  

Respostas  
no rodapé 
da página 

L i v r o s  r e c o m e n d a d o s  d o  m ê s   
Cutucando - O que as igrejas toleram e a bíblia reprova - HAROLDO REIMER - Editora Actual - Este livro é uma coletânea de 
artigos escritos por Haroldo Reimer durante seus 50 anos de ministério, visando "cutucar" a família de Deus para acordar e perceber os 
enganos e modismos doutrinários atuais. Nas últimas décadas, a Igreja tem se afastado gradativamente da Palavra de Deus, orientando-
se mais e mais pela filosofia humana, pelo sucesso numérico e até pela renda financeira. 
Vem depressa, Senhor Jesus - CHARLES C. RYRIE - Chamada da meia-noite - Um estudo sobre o arrebatamento e o milênio feito 
pelo autor dos comentários da Bíblia Anotada. 
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"Popularidade é uma 

espada de dois gumes: 
distorce a percepção de 
si mesmo, ao mesmo 
tempo que inunda a 

pessoa de orgulho, con-
vencimento e vaidade.” 

 
Bp Roberto McAlister 
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